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  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
 من االتفاقية أثناء الدورة األربعني للهيئة الفرعية        ٦املتعلق باملادة    ثاين ال وارُعقد احل   

 وتقاسم ممثلون لألطـراف وملنظمـات       .٢٠١٤يونيه  / حزيران ١١ و ٨ و ٥للتنفيذ، أيام   
سـائط اإلعـالم التجـارب      حكومية دولية ومنظمات غري حكومية والقطاع اخلاص وو       

يتعلـق بالتوعيـة العامـة       وتبادلوا األفكار واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة فيما      
  .الصلة ومشاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلومات والتعاون الدويل ذي
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  مقدمة  -أوالً   

   الواليةسية واملعلومات األسا  -ألف  
التوعيـة العامـة    أكد من جديد أمهية التعليم والتـدريب و         إذ ،إن مؤمتر األطراف    -١

والتعاون الدويل ذي الصلة من     إىل املعلومات املتعلقة بتغري املناخ      ووصوله   ومشاركة اجلمهور 
 يف  داعتم  والتنفيذ الفعال إلجراءات التكيف والتخفيف،     أجل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية    

  . )١( من االتفاقية٦ برنامج عمل الدوحة املتعلق باملادة دورته الثامنة عشرة
) اهليئة الفرعية (إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ     ، طلب مؤمتر األطراف     ذاتهومبوجب املقرر     -٢

 من االتفاقية بتنظيم حوار سنوي أثناء الدورات يـشارك فيـه            ٦تعزيز العمل املتعلق باملادة     
ممثلو اهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية واخلرباء واملمارسون وأصحاب          األطراف و 

 املصلحة املعنيون لتقاسم اخلربات وتبادل األفكار وأفضل املمارسات والـدروس املـستفادة           
  .)٢(يتعلق بتنفيذ برنامج عمل الدوحة فيما
 من االتفاقية،   ٦ باملادة   وقرر مؤمتر األطراف أن ُيجّمع، ألغراض تنظيم احلوار املتعلق          -٣

.  على أساس سنوي   ايل تركيز ُينظر فيهما بالتعاقب    جم من االتفاقية يف     ٦العناصر الستة للمادة    
، أما جمال التركيز الثاين فيتمثل يف التوعيـة         التعليم والتدريب ويتمثل جمال التركيز األول يف      

 موضوعاً مـشتركاً    عاون الدويل ويعترب الت . العامة ومشاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلومات     
  .)٣(بني اجملالني

  .)٤(للحوار اجتماع وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة إعداد تقرير موجز عن كل  -٤

   اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء  
ـ                 -٥ د قد تود اهليئة الفرعية النظر يف املعلومات الواردة يف هذا التقريـر هبـدف حتدي

  . اإلجراءات املناسبة الناشئة عنه

__________ 

  .١قرة ، الديباجة والف١٨-م أ/١٥املقرر  )١(
  .٩، الفقرة ١٨-م أ/١٥املقرر  )٢(
  .١٠، الفقرة ١٨-م أ/١٥املقرر  )٣(
  .١٢، الفقرة ١٨-م أ/١٥املقرر  )٤(
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  املداوالت  -اًنيثا  
 / حزيـران  ١١ و ٨ و ٥ مـن االتفاقيـة أيـام        ٦ احلوار الثاين املتعلق باملادة      ُعقد  -٦

 وركز احلوار على اجملال الثاين املشار إليـه   . للهيئة الفرعية  األربعني الدورة   أثناء ٢٠١٤ يونيه
   .شاركة اجلمهور ووصوله إىل املعلوماتالتوعية العامة وم:  أعاله٣يف الفقرة 

 لألطراف وملنظمات حكومية دولية ومنظمـات غـري    ممثالً ١٢٠وتقاسم أكثر من      -٧
جتارهبم وتبادلوا األفكار وأفـضل املمارسـات       حكومية وللقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم      

  املعلومـات  يتعلق بالتوعية العامة ومشاركة اجلمهور ووصـوله إىل         فيما والدروس املستفادة 
  .والتعاون الدويل ذي الصلة

وكـان مـدعوماً    . أمينا يـاوفويل  السيد  وترأّس احلوار الثاين رئيس اهليئة الفرعية         -٨
  ). فرنسا(والسيد بول واتكنسون ) بوروندي(بامليسرين املتشاركني السيدة رونيلد نداييشيمي 

 ملـدة سـاعتني     وقُّسم االجتماع إىل مخس جلسات عمل امتدت كل واحدة منها           -٩
  :وركزت على املسائل التالية

مشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات واإلجراءات املتعلقة بسياسات تغـري            )أ(  
  املناخ؛

  التوعية العامة بتغري املناخ وتعبئة العمل املناخي؛  )ب(  
  .وصول اجلمهور إىل املعلومات املتعلقة بتغري املناخ  )ج(  

لسات العمل بعـروض مركّـزة قـدمها األطـراف          واسُتهلّت كل واحدة من ج      -١٠
واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وتلتها مناقشة لفريق خـرباء وحـوار             

  . معّمق مع مجيع املشاركني يف االجتماع
لبث ل  كامل مجيع العروض وتسجيل  تتاح  و .ويرد جدول أعمال االجتماع يف املرفق       -١١

  .)٥(على املوقع الشبكي لالتفاقيةل جلميع جلسات العمالشبكي 

  موجز العروض واملناقشات  -ثالثاً  

   من االتفاقية٦افتتاح احلوار الثاين املتعلق باملادة   -ألف  
 افتتح االجتماع نائب األمني التنفيذي لالتفاقية السيد ريتشارد كينلي الـذي قـدم           -١٢

 اف يف دورته العشرين والدورة العاشـرة الرئيس القادم ملؤمتر األطر وزير الدولة للبيئة يف بريو   
__________ 

)٥( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/8210.php>. 
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الـسيد مانويـل     ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو،         
فيدال، وشدد على التزام الوزير طيلة مشواره املهين بالتعليم والـدعوة ومـشاركة        - بولغار

  .اجلمهور يف جمال البيئة
ى األخالق والتضامن ومشاركة اجلمهـور       فيدال الضوء عل   - وسلط السيد بولغار    -١٣

وأشار إىل استحالة التوعية بتغري املنـاخ       . كمبادئ أساسية ملواجهة تغري املناخ وتردي البيئة      
وشّدد علـى   . ووضع سياسات مناخية ُمحكمة وتنفيذها يف غياب مشاركة مجاهريية فعالة         

وأعـرب  . أن تغري املنـاخ   مدى أمهية مراعاة االختالف الثقايف من أجل التواصل الفعال بش         
فيدال عن نيته استعمال الدورة العشرين ملؤمتر األطراف والـدورة العاشـرة    - السيد بولغار 

ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو لبناء الثقة بني أصحاب             
التفاقية، والحـظ أن    املصلحة وإدخال تغيري إجيايب على اخلطاب املتعلق بتغري املناخ وعملية ا          

العمل مع مجيع أصحاب املصلحة بصورة شفافة وشاملة هو السبيل الوحيد لبلـوغ اتفـاق               
  . ٢٠١٥جديد بشأن املناخ يف عام 

السيد طوماس خروسـتوف، إىل أن اعتمـاد         الرئيس السابق للجنة الفرعية،   وأشار    -١٤
ا الرغبة املـشتركة لألطـراف      برنامج عمل الدوحة وإقامة احلوار مها أول مناسبة حتّول فيه         

 لتفاعل األطراف    مثالياً وأكّد أن احلوار يتيح منرباً    . واملنظمات املراقبة إىل قرار ملؤمتر األطراف     
 أمهية جوهرية يف دعم تغيري السلوك واالنتقال إىل منوذج تنمية           ٦واجلهات املراقبة وأن للمادة     

  .ملواردمستدام ومنخفض االنبعاثات وجمد من حيث استخدام ا
 والحظ السيد ياوفويل أن مشاركة اجلمهور الشفافة والشاملة أساسية للمضي قدماً            -١٥

 لألطـراف وأصـحاب     وأكّد أن احلوار يتوخى توفري منتدى منتظماً      . يف عملية تغري املناخ   
املصلحة من أجل تقاسم جتارهبم وتبادل األفكار واملمارسات اجليدة والـدروس املـستفادة             

العمل خالل احلوار الثاين ودعـا    وتطرق السيد ياوفويل إىل تنظيم    . ٦بتنفيذ املادة   يتعلق   فيما
  . مجيع املشاركني إىل االخنراط يف املناقشات بنشاط

 بالنـسبة إىل معاجلـة      ٦وشّدد السيد واتكنسون على أمهية املسائل املتصلة باملادة           -١٦
وافتتحت الـسيدة   . اقشات السياسية موضوع تغري املناخ وضرورة إبرازها بقدر أكرب يف املن        

نداييشيمي جلسة العمل األوىل بشأن مشاركة اجلمهور يف اختاذ القـرارات واإلجـراءات             
  . املتعلقة بسياسات تغري املناخ
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مشاركة اجلمهور يف اختاذ القـرارات واإلجـراءات املتعلقـة          : اجللسة األوىل   -باء  
  بسياسات تغري املناخ

  العروض  -١  
برنامج  شعبية ُتسمى  ملنظمة غري حكومية   يدة بريسيليا أشاكبا، وهي ممثلة    قدمت الس   -١٧

يا بشأن الكيفية اليت ُنظّمت هبا مشاورات أصـحاب         ري من ُبعد من نيج    املرأة والبيئة، عرضاً  
 آلثار تغري املناخ، والكيفية     على الصعيد احمللي، وخباصة مع أكثر فئات اجملتمع تعرضاً         املصلحة

هذه املشاورات إىل تقدمي توصيات حمددة إىل احلكومة الوطنية وعلى الصعيد           اليت أفضت هبا    
 آلثار تغري املناخ    وقد ُشّدد على ضمان مشاركة النساء ألهنن من أكثر الفئات تعرضاً          . الدويل

وأُكِمل العرض املقدم من ُبعد مبداخلة السيدة غوتليند ألبري اليت متثّل شبكة  .ياريالضارة يف نيج  
 منظمة النساء املناصرات للعدالة فيما يتعلق باملناخ، والـيت          - اجلنسانية وتغري املناخ     املسائل

سلطت الضوء على العمليات التشاركية لتقييم القابلية للتأثر وإجراءات التكيف والتخفيـف            
اجملتمعية كممارسات جيدة ينبغي اّتباعها يف مجيع جماالت صنع السياسات املتعلقة باملنـاخ،             

وأكدت السيدة أشاكبا أن مشاركة .  فيما يتعلق ببيان املسامهات املقررة احملددة وطنياً وخباصة
، أي التعلـيم والتـدريب      ٦اجلمهور الفعالة واملفيدة تتوقف على معاجلة سائر عناصر املادة          

ومتثـل  . والتوعية العامة ووصول اجلمهور إىل املعلومات، وإدراج الفئات الضعيفة واملهّمشة         
 وينبغي معاجلتها من خـالل      ٦رات اجلنسانية مسألة متداخلة بني مجيع عناصر املادة         االعتبا

إنشاء شبكات نسائية قوية على مجيع مستويات اختاذ القرار وتعزيـز اخلـربة يف القـضايا                
وشدد مقّدما  . ٦مراحل صنع السياسات وإنشاء آلية لتمويل أنشطة املادة          يف مجيع  اجلنسانية

ى أمهية االستناد إىل املعارف التقليدية وإشراك مجيع فئـات أصـحاب            العرضني كالمها عل  
قبـول ودعـم سياسـيني    املصلحة من أجل ضمان صنع السياسات بصورة مستنرية وتوفري        

  . واسعني
 العدل املنـاخي،    -وقّدمت السيدة تارا شني، وهي ممثلة ملؤسسة ماري روبنسون            -١٨

 كدراسة حالة بـشأن مـشاركة       )٦( يف جمال املناخ    عن مؤمتر اجملاعة والتغذية والعدل     عرضاً
وسعى املؤمتر إىل وضع املمارسني احملليني من       . املمارسني امليدانيني الفعالة على الصعيد الدويل     

كل بقاع العامل يف صلب املناقشات لتمكني صانعي السياسات من االستفادة من التجـارب              
حللول املناخية األكثر جناعة يقدمها بالفعل      وألن بعض ا  . واملمارسات وآليات التكيف احمللية   

 آلثار تغري املناخ الضارة، ُشّدد على ضرورة إنشاء منابر لتبادل هـذه        أكثر األشخاص تعرضاً  
وينبغـي  .  على الصعيد احمللي والوطين والدويل     احللول من أجل الدفع بعملية تغري املناخ قدماً       

 صميم عملية إعداد االستجابات الفعالة لتغري       التركيز أكثر على مشاركة النساء إذ يعتربن يف       
والحظت السيدة شاين أن تنظيم حلقة دراسية بشأن بناء القدرات لفائدة املمارسني            . املناخ

__________ 

 ..</https://www.irishaid.ie/what-we-do/dublin-conference>: انظر )٦(
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امليدانيني قبل املؤمتر واستخدام لغة بسيطة يف أعمال املؤمتر سامها إىل حـد بعيـد يف جنـاح     
  .احلدث
ثل ملركز احلكم الذايت والتنمية للشعوب األصلية،       ، وهو مم  وبّين السيد دينيس مايرينا     -١٩

كيف أفضت عملية تشاركية إىل وضع استراتيجية دون وطنية بشأن تغري املناخ لفائدة مناطق            
وبعد إنشاء جلنة تقنية مؤلفة مـن منظمـات         . الشعوب األصلية املوجودة مشال نيكاراوغوا    

أُِعـّدت   منظمات التعاون اإلمنائي الدولية،   الشعوب األصلية ووزارة البيئة واملوارد الطبيعية و      
احلوكمة وتغري املناخ هبدف تعزيـز قـدرات         وُنظّمت سلسلة من الدورات التدريبية بشأن     

وفيما بعُد، نظمت عملية استجواب وتشاور مشلت       . الشعوب األصلية على املشاركة الفعالة    
استراتيجية دون وطنيـة    اجملتمعات احمللية وغريها من أصحاب املصلحة، وأفضت إىل وضع          

  . يف استراتيجية نيكاراغوا الوطنية بشأن تغري املناخاعتمدهتا احلكومة وباتت تشكل فصالً
وقدم ممثل األمانة العرض األخري نيابة عن حتالف األمم املتحـدة املعـين بـالتعليم                 -٢٠

 التنـسيق   جلهات توجيهية مبادئ  وعرض مشروع  )٧(والتدريب والتوعية يف جمال تغري املناخ     
 علـى  يعكف التحالف على وضـعه رّداً    مشروع  من االتفاقية، وهو   ٦الوطنية املعنية باملادة    

توفري إطار مرن لإلجراءات      وهتدف املبادئ التوجيهية إىل    .)٨(دعوة مقدمة من مؤمتر األطراف    
وإىل التشجع يف الوقـت      القطرية من أجل معاجلة االحتياجات والظروف اخلاصة لألطراف،       

ته على اتباع هنج متعدد االختصاصات والقطاعات وأصحاب املـصلحة وقـائم علـى              ذا
يف تنظـيم    وتشمل املبادئ التوجيهية خمتلف النهج واملمارسات اجليـدة املتبعـة         . املشاركة

مشاورات أصحاب املصلحة وحشد مشاركتهم يف وضع االستراتيجيات وخطـط العمـل            
  . وتنفيذها الوطنية

  فريق اخلرباء  -٢  
كان الفريق يتألف من خرباء يف جمال مشاركة اجلمهور ميثلـون حكومـة فرنـسا          -٢١

 مع  ومتشياً. وجامعة البالند ) يونيتار(وحكومة بريو ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث        
األسئلة احملورية اليت ُنشرت على املوقع الشبكي لالتفاقية قبل انعقاد احلوار الثاين، ركّز أعضاء    

التحديات الرئيسية املتمثلـة يف وضـع آليـات        : اء مداخالهتم على املسائل التالية    فريق اخلرب 
مشاركة اجلمهور وطريقة التغلب على هذه التحديات؛ وسبل ضمان مشاركة مجيع فئـات             
أصحاب املصلحة يف صنع السياسات واختاذ اإلجراءات يف جمال تغري املناخ؛ وأفضل النـهج              

__________ 

لزيادة إىل أقصى حد يف تآزر األنشطة وتناسقها؛ واستخدام اخلربات واملـوارد املتاحـة              ا: يتوخى التحالف  )٧(
بكفاءة من خالل تدعيم التنسيق؛ ودعم جهود األطراف يف االتفاقية من أجل تصميم وبدء وإجناز األنشطة                

ويتـألف  . تفاقية من االتفاقية؛ وإقامة صلة واضحة بني عمل املنظمات األعضاء وعملية اال           ٦املتصلة باملادة   
ويتاح املزيد من املعلومات عن التحالف وأعضائه على العنوان         .  منظمة تابعة لألمم املتحدة    ١٣التحالف من   

 <http://unfccc.int/cooperation_and_support/education_and_outreach/items/7403.php>: التايل
  .٢٤، املرفق، الفقرة ١٨-م أ/١٥املقرر  )٨(



FCCC/SBI/2014/15 

GE.14-16212 8 

شد دعم اجلمهور للعمل املناخي؛ وأفضل االستراتيجيات حلـث  اليت على احلكومة اتباعها حل  
  .اجلمهور على تشجيع احلكومات على اختاذ إجراءات طموحة فيما يتعلق باملناخ

الدورة العـشرين  املستشار الوزاري قائد فريق مشاركة أصحاب املصلحة يف    وحبث  -٢٢
، السيد أرنستو راييز لونا    طراف،اجتماع األ /والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف   ملؤمتر األطراف   

النُّهج اليت على احلكومة اتباعها حلشد دعم اجلمهور للعمل املناخي، مع التشديد على ضرورة 
وتشمل جهود بريو يف سبيل تعزيز مشاركة اجلمهور        . االعتراف باجملتمع املدين كقوة إجيابية    

اجتماع األطراف إنشاء   / األطراف والدورة العاشرة ملؤمتر  الدورة العشرين ملؤمتر األطراف     يف  
فريق مشاركة خمصص يضم أصحاب املصلحة وتوكل إليه وظيفة تقدمي املشورة إىل الرئاسة             
البريوفية ملؤمتر األطراف، وتنظيم محالت إعالمية هادفة بشأن تغري املناخ مع إتاحـة فـرص               

قامة شـراكات مـع     املشاركة فيها، وختصيص موارد مالية ملعاجلة االعتبارات اجلنسانية وإ        
  .منظمات اجملتمع املدين

احلادية العاشرة  األمني العام للدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة         وأشار    -٢٣
إىل أن عمل احلكومة الفرنسية      السيد بيري هنري غينيارد،    اجتماع األطراف، /ملؤمتر األطراف 

 من  ١٠قة بتغري املناخ يسترشد باملبدأ      بشأن تعزيز مشاركة اجلمهور يف صنع السياسات املتعل       
ملتحدة االقتصادية ألوروبـا اخلاصـة      جلنة األمم ا    واتفاقية )٩(إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية    

بإتاحة فرص احلصول على املعلومات عن البيئة ومشاركة اجلمهور يف اختاذ القرارات بشأهنا             
.  مـن االتفاقيـة    ٦ واملادة   )١٠()فاقية آرهوس ات(واالحتكام إىل القضاء يف املسائل املتعلقة هبا        

وشدد على أمهية العمل اجلماعي مع كافة أصحاب املصلحة على الصعيد احمللـي والـوطين               
جديد عاملي وطموح بـشأن املنـاخ يف         والدويل هبدف حشد التزام عاملي إزاء بلوغ اتفاق       
اجتمـاع  /ة مؤمتر األطراف   احلادية العاشر  الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة     

أعمـال  وأشار السيد غينيارد إىل أن فرنسا تعمل بنشاط مع الشباب لتحـضري             . األطراف
اجتمـاع  /احلادية العاشرة ملؤمتر األطراف   الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة       

حمفـل  ، وأكّد التزامه بالتعاون مع مجيع فئات أصحاب املصلحة من أجل تـصميم        األطراف
  ". للجمهور "وينشئ مؤمتراً" يسقط السياج األزرق"مؤمترات 

 يقدم  ٦السيد سيباستيان دويك، أن العمل مبوجب املادة         ممثل جامعة البالند،  وذكر    -٢٤
وشدد على ضـرورة بـدء      .  عن التعاون الفعال بني األطراف واملنظمات املراقبة        جيداً مثاالً

دة بالتركيز على الطريقة اليت ميكن أن يرتقي هبا العمل على التطلع إىل ما وراء املمارسات اجلّي
وحثّ األطراف على االستفادة مـن األحكـام        . ٦مجيع املستويات من خالل تنفيذ املادة       

املوجودة لوضع مبادئ توجيهية للمشاورات احمللية املتعلقة بتنفيذ املشاريع يف إطار آلية التنمية             
__________ 

: انظر )٩(
<http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163> . 

 .http://www.unece.org/environmental-policy/treaties/public-participation/aarhus-convention.html :انظر )١٠(
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 مبـادئ   وضـع  وينبغي أيـضاً  . ثرياً قوياً على اجملتمعات احمللية    النظيفة، مبا أن للعديد منها تأ     
 يف عمليات اختاذ القـرار املتـصلة        مشاركة هامة   مشاركة أصحاب املصلحة   بشأن توجيهية

واعترب السيد دويـك املـشاركة احملـدودة        . باملشاريع اليت ميوهلا الصندوق األخضر للمناخ     
وعلـى  .  فرصة مهدرة على الصعيد الـوطين  ألصحاب املصلحة يف صياغة البالغات الوطنية     

 مبـادئ   احملددة وطنيـاً الصعيد الدويل، شدد على أمهية ضمان أن تعكس املسامهات املقررة        
 وأن تشمل املفاوضات اجلارية يف إطار الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان             ٦املادة  

 أوصى فيـه اللجنـة       ملموساً اًوقّدم مقترح .  بشأن مشاركة اجلمهور   للعمل املعزز أحكاماً  
 يف صـنع    الفرعية بالنظر يف وضع إطار معياري وآلية تضمن مشاركة أكثر الفئات هتميـشاً            

  .السياسات على مجيع املستويات
 الذي طرأ علـى     وأكّد السيد آخيم هالباب، وهو ممثل ليونيتار، التحول الكبري جداً           -٢٥

بات تغري املناخ يقع يف صلب اخلطـة اإلمنائيـة           خالل العقدين املاضيني، إذ      ٦تركيز املادة   
وتتسم مشاركة اجلمهـور يف     . تنميةالدولية ويؤثر بصورة متزايدة يف حقوق الناس وفرص ال        

 تغري املناخ بالتعقيد ألهنا تشمل مشاركة جهات فاعلة متعددة واختاذ قـرارات حمليـة               إدارة
جل النظام اجلديد لتغري املناخ مسألة      وشّدد السيد هالباب على ضرورة أن يعا      . ووطنية ودولية 

ق البيئة العاملية هذه    تطوير القدرات واملهارات الالزمة ملشاركة مجاهريية فعالة وأن يراعي مرف         
األطـراف واملنظمـات     اهليئة الفرعية بأن تطلق مبعية       ، أوصى يونيتار  وللمضي قدماً . املسألة

  .ملشاركة اجلمهور كثر تنظيماً للبحوث الدولية من أجل وضع هنج أاملعنية إطاراً

  املناقشات  -٣  
للواليات املتحدة أمهية مشاركة اجلمهور يف صنع سياسات مـستنرية           أكدت ممثلة   -٢٦

وسلطت الضوء على أحد أطر التعلم يف جمال        . وتوفري قبول ودعم سياسيني واسعني لتنفيذها     
عن دعم إدراج هذا العلـم يف      املناخ كمثال عن التواصل البسيط واملفهوم بشأن علم املناخ و         

  .املقررات الدراسية
 ممثل لفرنسا بشأن     العدل املناخي على سؤال    -وبنسون  وردت ممثلة مؤسسة ماري ر      -٢٧

الطريقة اليت ينبغي أن تتبعها احلكومات للعمل مع اجملتمع املدين يف إطار شراكات وخلق أوجه               
يرلندا واملنظمـات   أمتها منظمتها مع حكومة     تآزر، وقالت إنه ينبغي االقتداء بالشراكة اليت أقا       

  . ١٨احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية لتنظيم املؤمتر الدويل املشار إليه يف الفقرة 
 للربازيل عن دعمه للمفهوم الذي قدمه اخلبري املمثل جلامعـة البالنـد           وأعرب ممثل   -٢٨

وأنشأت الربازيـل   . احملددة وطنياً بشأن أمهية ضمان مشاركة اجلمهور يف وضع املسامهات         
  .  هلذا الغرض وقدمت الدعم إىل األطراف األخرى املهتمة بالسري على منواهلا إلكترونياًمنرباً
استراتيجية وطنية لتعزيز املـوارد     للجمهورية الدومينيكية أن بلده وضع      ذكر ممثل   و  -٢٩

نبعاثات وقادرة على التكيف تنمية خضراء ومنخفضة االب النهوضواملهارات البشرية من أجل  
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 من خالل إجراء مشاورات متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب املصلحة تضم         مع تغري املناخ  
  .كيانات خمتلفة من القطاعني العام واخلاص وفئات من اجملتمع املدين

 على آليات مشاركة اجلمهـور يف   وشدد ممثل لبنغالديش على ضرورة التركيز أيضاً        -٣٠
تقدمة إذ ظهر يف بعض احلاالت أن عملية صنع السياسات املتعلقة بتغري املنـاخ مل               البلدان امل 

  . تراع الرأي العام
وأكد ممثال غانا واملكسيك على أمهية مشاركة اجلمهور يف وضع سياسات فعالـة               -٣١

وأشار . بشأن املناخ وسلطا الضوء على املساواة بني اجلنسني كمبدأ أساسي يف هذا السياق            
 منظمـة النـساء املناصـرات للعدالـة         -ممثل شبكة املسائل اجلنسانية وتغري املناخ       كذلك  

  . يتعلق باملناخ إىل ضرورة دعم مشاركة املرأة يف مجيع البلدان وعلى مجيع املستويات فيما
وشكر ممثل ألوغندا يونيتار على الدعم املقّدم بغرض تشجيع مشاركة اجلمهـور يف           -٣٢

 األمـم   شراكة يف إطار  ملتعلقة بتغري املناخ كجزء من مشروع مشترك      صنع سياسات التعليم ا   
 وأشار إىل ضرورة مراعاة احلوافز الداخليـة        ،)١١(خ يف جمال تغري املنا    ة للتعليم املتحدة املوحد 

  .للمجتمعات احمللية من أجل إضفاء الفعالية على آليات مشاركة اجلمهور
 العاملية يف سبيل تشجيع التعليم يف جمال تغري      للمكسيك أمهية تعبئة اجلهود   وأكّد ممثل     -٣٣

دولية أخرى، مثل املؤمتر العاملي للتعليم من أجل التنميـة   عمليات املناخ وأمهية الترابطات مع 
 الذي ستعقده منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف ناغويا، اليابـان،             )١٢(املستدامة

  . ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١ يف
وسلطت املناقشة الضوء على نقاط أخرى مشلت أمهية إنشاء منابر للحوار بني مجيع               -٣٤

أصحاب املصلحة ومتخذي القرارات، وتعزيز قدرات احلكومات واجملتمع املدين من أجـل            
، مبن فيها  سبيل تعزيز مشاركة أضعف الفئاتمشاركة مجاهريية بناءة، وبذل جهود هادفة يف     

  . ونالنساء والسكان األصلي

  تغري املناخ وتعبئة العمل املناخيبقضايا  التوعية العامة: اجللسة الثانية  -جيم  

 عروضال  -١  

جلسة العمل الثانية املتعلقة مبسألة التوعية العامة بقضايا تغري          افتتح السيد واتكنسون    -٣٥
عـال  املناخ وتعبئة العمل املناخي، بالتشديد على ضرورة تفادي الرطانة من أجل تواصـل ف             

 بشأن تغري املناخ وضرورة التركيز على توضيح الكيفية اليت ميكن أن يصبح هبا الناس جـزءاً               
  .من احللول لقضايا تغري املناخ من خالل تغيري عاداهتم يف احلياة اليومية

__________ 

 .>/http://www.uncclearn.org<: انظر )١١(
 .>/http://www.unesco.org/new/en/unesco-world-conference-on-esd-2014<: انظر )١٢(
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السيدة ديلفني بلومورو، وهي ممثلة ملنظمة طالبيـة دوليـة           وقّدمت العرض األول    -٣٦
". رفاق الطبيعـة  "منظمة   ول املناخية املبتكرة والدعوة إليها ُتسمى     مستقلة معنية ببحث احلل   

 وهو مشروع يتـوخى     ،)١٣("مؤمتر األطراف يف مدينيت   " عن   وقدمت السيدة بلومورو عرضاً   
سد اهلوة بني العملية احلكومية الدولية يف جمال تغري املناخ والعمل املناخي على الصعيد احمللي               

ية روح القيادة الشبابية ودعم املبادرات الشبابية عـرب العـامل           من خالل تعليم األقران وتنم    
   . مدينة من مخس قارات١٩، شاركت يف املشروع ٢٠١٣ويف عام . وإبرازها

وتقاسم السيد جوشوا روبرت وييز، وهو ممثل لشبكة النداء العـاملي إىل العمـل                -٣٧
ستفادة مـن اسـتخدام      منظمة غري حكومية، الدروس امل     ٤٥٠املناخي، اليت تضم أكثر من      

وشـّدد علـى أمهيـة وضـع        . القنوات الرقمية يف التوعية العامة والنداء إىل العمل املناخي        
التواصـل بـني    تركز على الناس وتستجيب لتنوع اجلمهور وتعـّزز  استراتيجيات مشاركة 

 عن مشروع الشجرة الـذي جيمـع        وكمثال عن ذلك، قدم السيد جوشوا عرضاً      . األقران
 واملوارد لفائدة املشاركني من األفراد واجملموعات ذات االهتمامـات احملـددة يف             املعلومات

" رصـد املفاوضـني   "وسـلط الـضوء علـى مـشروع         . حوار عام بشأن تغري املنـاخ     
(Adopt a Negotiator)     تقدمي معلومات حمّدثـة ويف الوقـت        الذي يدعم املدونني الشباب يف

 االتفاقية وتقاسم خرباهتم على الصعيد الدويل مع        احلقيقي عن املفاوضات من داخل مؤمترات     
كما سلط السيد جوشوا الـضوء      . شبكاهتم على الصعيد الوطين واحمللي يف بلداهنم األصلية       

على أمهية االستخدام األمثل حملرك البحث لضمان تيسري وصول األشـخاص املعنـيني إىل              
  .عرب اإلنترنت املعلومات واحلمالت اإللكترونية

 عن التقـدم    مت السيدة إيفيت مايبازي، وهي ممثلة حلكومة موزامبيق، عرضاً        وقد  -٣٨
احملرز يف جمال التوعية العامة من خالل تنفيذ جمموعة من األنشطة يف إطار برنامج موزامبيـق              

وأفضى إمتـام املرحلـة األوىل مـن        . الوطين بشأن البيئة حتت قيادة الرئيس أرماندو غيبوزا       
 إىل إنشاء فرقة عمل متعددة أصحاب املصلحة يف كل مقاطعـة            )٢٠١٤-٢٠٠٩(الربنامج  

ضّمت ممثلني للوزارات واألوساط األكادميية واجملتمع املدين والقطـاع اخلـاص ووسـائط             
 بالتعـاون   لية ووضـعت هلـا حلـوالً      وحّددت األفرقة العاملة املشاكل البيئية احمل     . اإلعالم

نظيم تدريب حمدد من أجل إشراك النساء       وأفضى ت .  معلّم من كل مناطق البلد     ٣٠ ٠٠٠ مع
يف تصميم وتنفيذ مشاريع مرتبطة بتغري املناخ إىل زيادة مشاركة النساء يف اللجان الوطنيـة               

 إنتاج  وىل للمشروع أيضاً  وسجلت املرحلة األ  . إلدارة املوارد ويف إدارة صناديق التنمية احمللية      
   . نسخة من املواد التعليمية١٥٠ ٠٠٠ونشر 
 إدكينس، وهو ممثـل لربنـامج     . قدم العرض األخري يف اجللسة السيد ماكس ت       و  -٣٩

" االتـصال مـن أجـل املنـاخ       " شراكة عاملي للتواصل يف جمال تغـري املنـاخ يـسمى          
)Connect4Climate (           أطلقه البنك الدويل ووزارة البيئة واألراضي والبحار يف إيطاليا ومرفـق

__________ 

 . </http://copinmycity.weebly.com>: انظر )١٣(
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حث العمل املناخي على الصعيد العاملي من خالل تشجيع         ويهدف الربنامج إىل    . البيئة العاملية 
وسلط السيد إدكينس الـضوء     . واالجتماعي والتعليم البيئي ومتكني الشباب     التغيري السلوكي 

على عمل برنامج الشراكة مع خمتلف فئات أصحاب املصلحة، مثل قطاعـات املوسـيقى              
ويف . خلاص وشـبكات الـشباب    واإلعالن واملوضة واألفالم، وغريها من كيانات القطاع ا       

 شخص من مجيع    ١ ٠٠٠مسابقة للصورة والفيديو مبشاركة أكثر من        ، ُنظّمت ٢٠١١ عام
الـدورة الـسابعة    بلدان أفريقيا إليصال أصوات املنطقة واإلبالغ بعملها يف جمال املناخ إىل            

ربان، ية يف د   املعقود اجتماع األطراف /عشرة ملؤمتر األطراف والدورة السابعة ملؤمتر األطراف      
ومشل عمل الربنامج مع قطاع األفالم تدريب منتجي األفـالم علـى إدراج             . جنوب أفريقيا 

رسائل بشأن تغري املناخ يف سيناريوهات األفالم وختفيض االنبعاثات النامجـة عـن إنتـاج               
 وتتضمن محالت الربنامج رسائل رئيسية من بينها أن العمل املناخي املبكر سيجّنب           . األفالم

  .  وأن اجلميع ميكنه املسامهة يف مكافحة تغري املناخعالية مستقبالً كاليفت

  فريق اخلرباء  -٢  
ة ميثلون سـانت لوسـيا وغواتيمـاال        كان الفريق يتألف من خرباء يف التوعية العام         -٤٠

واملركز الدويل لتغري ) BBC Media Action(والواليات املتحدة ومنظمة يب يب سي ميديا أكشن 
 إجـراء   على املوقع الشبكي لالتفاقية قبل     مع املسائل احملورية اليت ُنشرت       ومتشياً.  والتنمية املناخ

االستراتيجيات الفعالة يف   : احلوار الثاين، ركّز أعضاء فريق اخلرباء مداخالهتم على املسائل التالية         
ـ            ائج العلميـة  حتويل املواقف والسلوك إىل أساليب عيش تراعي املناخ؛ وكيفية اإلبالغ عن النت

 ولكنها تشدد  احلياة اليومية وال تثري الفزع،   بطريقة تفهمها مجيع فئات اجملتمع وميكن تطبيقها يف       
  . على الفرص؛ واالحتياجات الالزمة لالنتقال من التوعية العامة إىل العمل املناخي

ة ممثل سانت لوسيا، السيد كريسبني دوفرين، الضوء على امللكية املـشترك           وسلّط  -٤١
والتواصل بني األقران كسبيلني فعالني إلشراك أصحاب املصلحة بصورة واسعة يف محـالت             

 وأشـار الـسيد     .)١٤( كمثال ذي صـلة    الشبكة البيئية الشبابية الكاريبية   وأشري إىل   . التوعية
. لتكـون فعالـة    كريسبني إىل ضرورة أن تكون احلمالت ذات صلة حبياة الناس اليوميـة           

عـدداً مـن     قّدم السيد دوفرين  ال من التوعية العامة إىل العمل املناخي،        يتعلق باالنتق  وفيما
املبادرات املدعومة من حكومة سانت لوسيا، مثل الشراكات املتعلقة بتجميع مياه األمطـار             

  .وتقدمي احلوافز املالية من أجل تزويد البيوت مبسخنات تعمل بالطاقة الشمسية
اليت مثلت الواليات املتحدة، إىل مناقشة فريق        ويد،وانضّمت السيدة إمييلي ترييز كل      -٤٢

 عن اجلوانب املتعلقة باالتصال يف إعداد ونشر أحـدث          وقّدمت عرضاً . اخلرباء عرب اإلنترنت  
تكـشف اآلثـار    ، وهي نـسخة     )١٥(نسخة من التقييم الوطين للمناخ يف الواليات املتحدة       

__________ 

 . <http://www.cyen.org/documents/homepage.html>: انظر )١٤(
 . </http://nca2014.globalchange.gov>: تاح على املوقع الشبكي التايلم )١٥(
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ويغطي التقرير الـذي   . مشاركة اجلمهور واإلجراءات املناخية احلالية واملستقبلية وكذا فرص       
 كل واحدة من مناطق الواليات املتحدة وقد أُعّد باالعتماد علـى            حيتوي على ثالثني فصالً   

وأبرزت السيدة  . مسامهات خمتلف أصحاب املصلحة الذين شاركوا يف عملية التحضري ككل         
اجلمهـور فهمهـا؛    إمييلي ترييز كلويد أمهية وضع منتجات اتصال يسهل على مجيع شرائح            

 املوقع اإللكتروين احلدسي التفاعلي للتقرير الذي ييسر الوصول إىل النتائج الرئيسية ومنها مثالً
.  باحلصول على معلومات مفـصلة     بواسطة رسوم بيانية وكلمات أساسية بل ويسمح أيضاً       

فـة  وفيما يتعلق بنشر نتائج التقرير، تبّين أن إلقامة شراكات مع شخـصيات عامـة معرو              
  .واستخدام رسائل إخبارية ووسائط إعالم اجتماعية طابعاً عملياً

ممثل غواتيماال، السيد مارسيل أوسيدا، الضوء على تركيز حكومتـه علـى             وسلط  -٤٣
وشدد على أمهية حتديد أجنع سبل . يف البلد الضارة  آلثار تغري املناختوعية أكثر الفئات تعرضاً

. صول إىل وسائط اإلعالم العامة مثل التلفزيون أو اإلنترنـت         االتصال بالنظر إىل حمدودية الو    
كما شّدد على أمهية اإلقرار باالختالفات الثقافية املوجودة بني اجملموعات اإلثنية العشرين يف             

ومن املهم إقامة شراكات مع خمتلف فئـات        . غواتيماال عند وضع استراتيجيات اتصال فعالة     
  .عية إىل العملأصحاب املصلحة لالنتقال من التو

 وأكدت السيدة ديليا لويد بويالن، وهي ممثلة ملنظمة يب يب سـي ميـديا أكـشن                 -٤٤
 استحالة وضع استراتيجيات اتصال فعالة من دون معرفة وإبراز واقع اجلمـاهري املـستهدفة             

(Climate Asia)" مناخ آسيا"  عن مشروعوقدمت عرضاً. واحتياجاهتا وأولوياهتا
 وهـو  ،)١٦(

سـيوية  آ شخص من سبعة بلدان      ٣٣ ٥٠٠أُجريت يف إطاره مقابالت مع       يثمشروع حد 
باستخدام استراتيجيات اتصال موضوعة بالتعاون مع حكومات ومنظمات غـري حكوميـة            

وشددت على أمهية انتقاء وسائط إعالم مناسبة ومتوافقة مع الظـروف           . ومنظمات إعالمية 
 العمل، قالت السيدة بويالن إن من الـضروري         وفيما يتعلق باالنتقال من التوعية إىل     . احمللية

حتديد ومعاجلة العراقيل اليت تعترض العمل، كتلك املتمثلة يف نقص املعلومات واملعـارف أو              
  .العراقيل االجتماعية

وأشار السيد سليمول حوق، وهو ممثل للمركز الدويل لتغري املنـاخ والتنميـة، إىل                -٤٥
 وآثاره الضارة يف بنغالديش لـدى القـادة الـسياسيني           ارتفاع مستوى الوعي بتغري املناخ    
 مليون نسمة وإىل انتقال البلد بصورة مذهلـة مـن           ١٥٠والسكان البالغ عددهم أكثر من      

 إلجراءات التكيـف    وأكّد أن بنغالديش من أكثر بلدان العامل اختاذاً       . القابلية للتأثر إىل العمل   
سيما من خالل وضـع اسـتراتيجيات     يف هذا الصدد، ال كبرياًاالستباقية، إذ حققت تقّدماً   

وكمثال فّعال عن التوعية العامة، أشار إىل أحد بـرامج تلفزيـون           . تكيف جمتمعية وتنفيذها  
 مليون شخص ويتمثل يف قـضاء       ٤٠ و ٣٠يشاهده كل أسبوع ما بني       الواقع يف بنغالديش  

حتديد املشاكل احمللية وإجيـاد     شخصيتني مشهورتني بعض الوقت يف اجملتمعات احمللية بغرض         
__________ 

 . <http://www.bbc.co.uk/mediaaction/climateasiadataportal>: انظر )١٦(
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ودعا السيد حوق املشاركني املعنيني إىل زيارة بنغالديش . حلول هلا مبعية أفراد هذه اجملتمعات
  .على أرض الواقع للتعلم من جتارهبا

   املناقشات  -٣  
أشار ممثل لفرنسا إىل ثبوت فعالية ربط مسألة االتصال بشأن إجراءات التخفيـف               -٤٦

ورّد . تركة، مثل الوفورات النقدية، فيما يتعلق بتحفيز عملية اختاذ اإلجـراءات          بالفوائد املش 
 Global Call for(وشبكة النداء العاملي للعمل املنـاخي  ) CliMates(ممثال منظمة رفقاء املناخ 

Climate Action (ًتزويد اجلمهور مبعلومات على تساؤل هذا املمثل بشأن ما إذا كان ضروريا 
 املعقدة لالتفاقية، وقاال إن من املهم تزويده مبعلومات عن العملية مبا أن القرارات              عن العملية 

وعالوة على ذلك، من املهم حـشد       . احلكومية الدولية تؤثر يف حياة الناس بصورة ملحوظة       
  .مشاركة اجلمهور والضغط على ممثلي احلكومة

 حتـديات  يواجهه أيضاً ذيوتقاسم ممثل لغانا الدروس املستفادة من قطاع الصحة ال       -٤٧
وُوضعت استراتيجيات اتـصال    . متعلقة باإلبالغ عن النتائج العلمية بطريقة يفهمها اجلمهور       

املقابالت اليت أُجرِيت    فعالة باالعتماد على الردود املقدمة من أفراد اجملتمعات احمللية يف إطار          
   .ماتمعهم ومشاركة قادة اجملتمعات احمللية ونسائها يف نشر املعلو

 واحـد،   مناخ واحد، كوكب  "للجمهورية الدومينيكية الضوء على محلة      وسلط ممثل     -٤٨
 يف إطار شراكة بني القطاعني العام       ٢٠١١حكومة هذا البلد يف عام      ، اليت نظمتها    "قرار واحد 

ومشلـت  . واخلاص هبدف التشجيع على تغيري السلوك فيما يتعلق بأمناط اإلنتاج واالسـتهالك           
  .  شخص عن طريق التلفزيون واملشاورات العامة واحللقات الدراسية٤٠٠ ٠٠٠احلملة 
للمكسيك الضوء على أمهية النظر يف خمتلف آثار تغري املناخ على شـىت            وسلط ممثل     -٤٩

اليت تواجهها املكسيك من خالل اتباع هنج قائم علـى حقـوق             الفئات اجلنسية والعمرية،  
ويف هذا  . الالزمة إلجراءات التكيف والتخفيف     القدرات لبناء اإلنسان واملساواة بني اجلنسني   

السياق، شدد ممثل املكسيك على حتدي مراعاة املساواة بني اجلنسني يف إجراءات التخفيـف          
  .ودعا املشاركني إىل تقاسم جتارهبم ذات الصلة

ـ               -٥٠ اخ وأكد ممثل لبنغالديش أن إذكاء الوعي باآلثار الكارثية اليت تسبب فيها تغري املن
  .سيكون له تأثري قوي على تغيري السلوك يف البلدان املتقدمة بالفعل ألشد اجملتمعات ضعفاً

وسلط ممثل لغينيا بيساو الضوء على مبادرة وزارية بشأن االستهالك املستدام أفضت              -٥١
 ٣ مدرسـة تـضم      ٣ ٠٠٠إىل تقدمي وجبات غذائية خالية من اللحوم أيام االثنني يف حوايل            

  .لب على امتداد البلدطاماليني 
إقامة شراكة  : وسلطت املناقشة الضوء على مسائل أخرى تشمل أمهية األمور التالية           -٥٢

مع القطاع اخلاص؛ وربط اإلبالغ عن النتائج العلمية مبعارف السكان األصـليني، ووضـع              
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كية حلول مشتركة بالتعاون مع اجملتمعات احمللية من خالل عمليات تشاركية تشجع على املل            
  .اجملتمعية؛ واستقاء عناصر من علم النفس عند وضع استراتيجيات اتصال

  تغري املناخب وصول اجلمهور إىل املعلومات املتعلقة: اجللسة الثالثة  -دال  

  عروضال  -١  
 جلسة العمل الثالثـة املتعلقـة بوصـول اجلمهـور إىل          السيدة نداييشميي  ترأست  -٥٣

 .املعلومات املتعلقة بتغري املناخ

 عن اجلهود الـيت     مثل الفلبني، عرضاً   وقّدم السيد ألربت ألتارخيوس ماغاالنغ، الذي       -٥٤
 أن  تبذهلا احلكومة يف سبيل حتسني وصول اجلمهور إىل املعلومات املتعلقة بتغري املناخ، مؤكّداً            

حق الناس يف الوصول إىل املعلومات منصوص عليه يف دستور البلـد وأن مـسألة وصـول         
 استراتيجية الفلبني اإلطارية الوطنيـة لـتغري        املعلومات متثل جزءاً ال يتجزأ من       اجلمهور إىل 

 وسـلط ممثـل     .)١٨( وخيصص هلا فصل يف خطة العمل الوطنية املتعلقة بتغري املناخ          )١٧(املناخ
 تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت يف إدارة        ضوء على الدور البارز الذي تؤديه     الفلبني ال 

ولضمان الوصول إىل املعلومات على نطـاق       . ملعلومات ومنذجتها والتنبؤ  املعارف وتصميم ا  
واسع، أنشأت احلكومة منابر إعالمية خمتلفة مثل املكتبة اإللكترونية وفضاء إلكتروين لتبادل            

وعالوة على ذلك، ُتنشر املعلومات عرب وسائط اإلعالم . املعلومات بشأن املمارسات اجملتمعية
وأشار مقـدم   . ون مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملنظمات اإلعالمية       اإللكترونية وبالتعا 

ُتقدَّم املفاهيم التقنية بطريقة املعلومات املنظور اجلنساين وأن العرض إىل أمهية ضمان أن تراعي 
مترتبة على حتسني تقدمي املعلومات وأشار إىل مسألة تفادي تكاليف إضافية . يفهمها اجلمهور

 لالحتاد األورويب بشأن طريقة حتقيق       على سؤال ممثل   ورّداً. تحديات األساسية كواحد من ال  
ذلك، أوضح ممثل الفلبني أن حكومة بلده حتاول قدر اإلمكان استخدام قنـوات االتـصال               

 . املوجودة، مع زيادة التركيز املوضوعي على املعلومات املتصلة بتغري املناخ

رغن نيمبتش، الضوء يف عرضه على اجلهود اليت        وسلّط عمدة مدينة بون، السيد يو       -٥٥
اختاذ اإلجراءات يف جمال تبذهلا مدينته إليصال املعلومات املتعلقة بغري املناخ وصنع السياسات و

 وقال إن املدينة تقدم تقارير شاملة عن سياساهتا وأهدافها وأنشطتها من خالل منـرب               .املناخ
"  العمــل املنــاخي احمللــي للمــدنســجل"اإلبــالغ اإللكتــروين العــاملي الطــوعي 

)Carbonn Cities Climate Registry()وشدد مقدم العرض على أمهيـة جتميـع خمتلـف         .)١٩ 
__________ 

 .<http://www.neda.gov.ph/wp-content/uploads/2013/10/nfscc_sgd.pdf>: متاح على املوقع الشبكي التايل ) ١٧(
 _http://adaptationmarketplace.org/data/library-documents/NCCAP> :ايلمتاح على املوقع الشبكي الت     )١٨(

TechDoc.pdf>. 
 .</http://citiesclimateregistry.org>: متاح على املوقع الشبكي التايل )١٩(
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السجالت العاملية املوجودة لتيسري وصول أصحاب املصلحة املعنيني على مجيع املستويات إىل            
ثال على الطريقة الـيت     وكم. املعلومات املتعلقة باإلجراءات اليت تتخذها املدن يف جمال املناخ        

حسنت هبا مدينة بون الوصول إىل املعلومات، أشار مقدم العرض إىل تركيب عدادات قياس              
وإىل جانب . األمطار بسبب تزايد الفيضانات املفاجئة وبغية تزويد املواطنني بنظام إنذار مبكر       

ل بـذلك مـن     أنشطة وحوارات عامة منتظمة بشأن تغري املناخ وما يتص         ذلك، تنظم املدينة  
 املواطنة املستنرية من خالل وضع برنـامج     وتدعم املدينة أيضاً  . إجراءات وختطيط للسياسات  

بشأن تغري املناخ لفائدة أطفال املدارس يشرح أسباب تغري املناخ وآثاره ويشجع األطفال على 
 .رهمأن يصبحوا عناصر تغيري من خالل اعتماد سلوك يراعي املناخ وتقاسم املعلومات مع أس

 وقّدم السيد ناجيل توبينغ، وهو ممثل ملشروع الكشف عن انبعاثات الكربون، عرضاً             -٥٦
،  بلداً ٨١ منظمة من    ٤٥٠٠عن عمل املنظمة فيما يتعلق جبمع املعلومات البيئية من أكثر من            

 يف املائة من أكرب الشركات العاملية، والكشف عنها، وذلك بالتعاون مع مؤسساهتا ٨١مبا ميثل 
 مؤسسة، مبا فيها صناديق املعاش، وتبلغ قيمـة اسـتثماراهتا        ٧٦٧ملستثمرة اليت يبلغ عددها     ا

وأشار مقدم العرض إىل أن القطاع اخلاص هو الذي جيب          . أمريكي ترليون دوالر  ٩٢حوايل  
وإذ يـستخدم   . نظامية مردها أنشطة القطاع اخلاص     أن يقّدم احلل مبا أن تغري املناخ مشكلة       

 فهو يساعد املـستثمرين     ٢٠٠٠لة البيانات الواسعة اليت ظل جيمعها منذ عام         املشروع سلس 
ومديري صناديق االستثمار على حتويل وجهة رؤوس أمواهلم من مصادر انبعاثات الكربـون             

وتتاح بيانـات   . وينصح احلكومات الوطنية واحمللية فيما يتعلق بوضع السياسات ذات الصلة         
 فرص ويبحث املشروع حالياً. مؤسسات حبثية وأكادميية عديدةاملشروع للعموم وتعتمد عليها 

 .حتويل بياناته إىل موارد يسترشد هبا اجلمهور يف قراراته املتعلقة بالشراء واالستثمار

العرض األخري السيد مانييوو موتامبا، وهو ممثل الحتاد نقابات املـزارعني يف             وقّدم  -٥٧
 هبا استخدام اهلواتف النقالة وصول املـزارعني إىل         حّسن وشرح الطريقة اليت  . جنوب أفريقيا 

والحظ أن احلصول على معلومات بشأن نظم اإلنذار املبكـر          . املعلومات املتصلة بتغري املناخ   
 ويتيح استخدام اهلواتـف النقالـة     . والطقس ضروري لتنفيذ ممارسات زراعية تراعي املناخ      

لتبادل املعلومات واختاذ قـرارات سـليمة   ملنظمات املزارعني طريقة جمدية من حيث التكلفة        
بشأن املشتريات وزيادة قوهتا التفاوضية من خالل التنسيق والوصول إىل األسواق مبعامالت            

 علـى التحـديات     وأعرب مقدم العرض عن تفاؤله إزاء التغلب مستقبالً       . منخفضة التكلفة 
مستويات التعلم وظهـور    املتصلة باستخدام اهلواتف النقالة على نطاق أوسع، مثل اخنفاض          

منابر إعالمية غري منسقة وحتمل تكاليف نقدية، وذلك بالنظر إىل ما تتيحه التكنولوجيات من       
 .فوائد وفرص هائلة

 فريق اخلرباء   -٢  

كان الفريق يتألف من خرباء يف جمال وصول اجلمهور إىل املعلومات املتعلقة بـتغري                -٥٨
 ومتشياً. يل للنقابات وجمموعة كازينو ومعهد املوارد العاملية      املناخ ميثلون السويد واالحتاد الدو    
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مع املسائل احملورية اليت ُنشرت على املوقع الشبكي لالتفاقية قبل عقد احلوار الثـاين، ركـز                
شكل اآلليات اليت ميكن استخدامها لـضمان       : أعضاء الفريق مداخالهتم على املسائل التالية     

تعلقة بالسياسات واألنشطة اليت قد تكون هلا آثار ضـارة          وصول اجلمهور إىل املعلومات امل    
على نظام املناخ؛ والطريقة اليت ميكن أن تيسر هبا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وصول             
اجلمهور إىل املعلومات املتعلقة بتغري املناخ؛ والطريقة اليت ميكن أن حيسَّن هبـا الوصـول إىل                

 .اثات املنتجات قصد تشجيع خيارات االستهالك املستداماملعلومات املتعلقة بكثافة انبع

الذي مثل السويد، إىل أن عمل حكومته بشأن ضمان          وأشار السيد ماتس كولربغ،     -٥٩
اتفاقية آرهوس واللـوائح    وصول اجلمهور إىل املعلومات املتعلقة مبسائل تغري املناخ يسترشد ب         

ومـواد مرجعيـة تقـدم     مواقع إلكترونيـة  وأفاد بأن السويد تتيح قواعد بيانات و  .الوطنية
أسباب تغري املناخ وآثاره وعن إجراءات احلكومة فيما يتعلق بصنع السياسات           معلومات عن   

وشدد السيد كولربغ على أمهية تطبيق استراتيجيات اتصال هادفـة      . وتنفيذها يف جمال املناخ   
 .لضمان فهم املعلومات املتاحة واستخدامها من قبل مجهورها

 ١٠لالحتاد الدويل للنقابات، أن املبدأ       روزمربغ، وهي ممثلة   وأكدت السيدة أنابيال    -٦٠
من إعالن ريون بشأن البيئة والتنمية مل يترجم قط إىل قانون خاص مبكان العمل وأن معظم                
العمال ال يصلون إىل املعلومات املتعلقة مبا يتخذه أصحاب عملهم من قرارات بشأن تغـري               

ضروري تقدمي هذه املعلومات إىل العمال وإشراكهم يف عمليات اختاذ القرار مبا         ومن ال . املناخ
 وأكـدت الـسيدة   .  ميكنها أن تساهم إىل حد بعيد يف اختاذ قرارات فعالة          أن للعمال أفكاراً  

روزمربغ أن احلق يف الوصول إىل املعلومات يقترن باحلق يف امتالك القدرة علـى فهمهـا                
 من االتفاقية،  ٦بعناصر أخرى من املادة       وثيقاً يرتبط من مث ارتباطاً   والعمل على أساسها وهو     

  .سيما التعليم والتدريب ال

 عن عمل شـركته     وقّدم السيد مارك فوانيسون، وهو ممثل جملموعة كازينو، عرضاً          -٦١
وإذ وضـعت الـشركة مؤشـر    . فيما يتعلق بوضع مؤشر يكشف البصمة البيئية للمنتجات      

 ليشمل معلومـات    ٢٠١١، فقد وسعت هذا املؤشر يف عام        ٢٠٠٨يف عام   كربون ملنتجاهتا   
عدداً  ويتيح املؤشر . عن استهالك املياه وتلويث املياه املتصلني جبميع منتجات العالمة كازينو         

وأكّد الـسيد فوانيـسون أن تـشجيع        .  لتيسري املقارنة بني منتجات كازينو     إمجالياً واحداً 
تقدمي هذه املعلومات يقتضي وضع معيار واحد يسمح مبقارنة         االستهالك املستدام من خالل     

من أن وضع لوائح تنص     ختوف أثارته ممثلة االحتاد الدويل للنقابات       على ورّداً. مجيع املنتجات 
على منع املنتجات الكثيفة الكربون قد يكون إجراء أكثر فعالية كون خيـارات املـستهلك               

 اخلبري املمثل جملموعة كازينو إن تطبيق هذا اإلجـراء         على الدخل التصريف، قال      تتوقف أيضاً 
املعيار القطـاعي الـذي      إال أن . قطاع اللحوم   إذ سيفضي مثالً إىل زوال      صعباً سيكون أمراً 

 .  لالستثمار يف ختفيض اآلثار البيئية ملنتجاهتم دون تنظيم إنتاجهمسيمنح املنتجني مربراً اقترحه
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هو ممثل ملعهد املوارد العامليـة، إىل املناقـشة عـرب       ، و وانضّم السيد جيسي ووركر     -٦٢
 وهي شـبكة عامليـة      ،)٢٠()Access Initiative( "مبادرة الوصول "اإلنترنت لتقدمي عرض عن     

 وتشجع الوصول إىل املعلومات واملشاركة والعدل        بلداً ٥٤ منظمة من    ٢٠٠تضم أزيد من    
لشبكة بالدعوة القائمة على أدلة من أجل       ويضطلع أعضاء ا  . فيما يتعلق باختاذ القرارات البيئية    

تشجيع التعاون واالبتكار وهو ما يعزز الشفافية واملساءلة والشمولية يف عمليات اختاذ القرار             
ويشمل هذا األمر ضمان املشاركة يف عمليات تقييم اآلثـار البيئيـة            . على مجيع املستويات  

 سيستخدم  مؤشر للدميقراطية البيئية   على وضع    ويعكف املعهد حالياً  . واإلصالحات السياسية 
ل تقييم القوانني واملمارسات مـن       من خال   بلداً ٧٥كمنرب وأداة لقياس الدميقراطية البيئية يف       

 الضوء علـى اسـتنتاجات      وسلّط السيد ووركر  .  الشفافية واملشاركة واملساءلة البيئية    حيث
  عليه، ورّداً. ف يف جمال التكيّ   ا املضطلع هب  ألنشطةقوائم جلرد ا   اليت خلصت إىل غياب      املبادرة

 التكيف وذكر أن االحتـاد   إجراءات  لالحتاد األورويب بعدم وجود معلومات عن        عترف ممثل ا
 . سد الثغرات املتعلقة باملعلومات منه إىلسعياً  )٢١(أنشأ املنرب األورويب للتكيف مع تغري املناخ

 املناقشات  -٣  

ا املعلومات واالتصاالت مثل اهلواتف النقالة،      أقر مشاركون كثريون بأن تكنولوجي       -٦٣
واملواقع الشبكية، واألدوات واملنابر اإللكترونية، ووسائط اإلعالم االجتماعية، متثـل أدوات           

والحظ البعض أن هذه التكنولوجيـات      . فعالة لتمكني اجلمهور من الوصول إىل املعلومات      
. ة لتزويد احلكومات باملعلومـات    تستخدم يف الوقت ذاته من جانب اجلمهور كقنوات مهم        

بلغة بسيطة وقابلـة     إتاحة املعلومات  وعالوة على ذلك، شدد عدد من املشاركني على أمهية        
 . للتطبيق على احلياة اليومية للجماهري املستهدفة

للسودان على ضرورة أن يراعي تقييم احتياجات اجملتمعات احمللية مـن            وشّدد ممثل   -٦٤
. عوب األصلية وأن يهدف تقدمي املعلومات إىل حتسني سبل العـيش          املعلومات معارف الش  

 واقترح ممثل لفرنسا ضرورة تسليط الضوء على ضرورة استخدام النتـائج احملتملـة الختـاذ      
يب يب سي ميديا أكـشن       وأوصى ممثل منظمة  . اإلجراءات من أجل حتفيز اجلماهري املستهدفة     

للفلبني  وسلّط ممثل .  قبل وضع حمتوى االتصال    ضحاً وا بتحديد قنوات االتصال الفعالة حتديداً    
أو إنشاء قنـوات     الضوء على أمهية ضمان جعل قنوات االتصال قادرة على حتمل الكوارث          

واتفق ممثل لزمبابوي علـى أمهيـة       . بديلة لضمان الوصول إىل املعلومات يف مجيع األوقات       
 وضع معايري قطاع األغذيـة      تشجيع خيارات االستهالك املستدام، لكنه تساءل عن مستوى       

 . الذي ينبغي عنده توفري معلومات عن كثافة االنبعاثات النامجة عن املنتجات

__________ 

 .</http://www.earthtrends.wri.org>: انظر )٢٠(
 http://www.eea.europa.eu/themes/climate/european-climate-adaptation>: متاح على املوقع الشبكي التايل     )١(

-platform-climate-adapt>. 
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 مشاركة اجلمهور عرب وسائط اإلعالم االجتماعية  -هاء  

 إىل تعزيز مشاركة اجلمهور يف احلوار وتوسيعها، نشرت األمانة على املوقـع             سعياً  -٦٥
 اآلراء بشأن املسائل قيد املناقشة وتوجيه أسئلة إىل مقدمي          الشبكي لالتفاقية دعوة إىل تقدمي    

وهلذا الغرض، وضعت األمانة وروجت وسم التويتر . العروض وأعضاء أفرقة اخلرباء عرب تويتر
#Art6Dialogue         تغريدة من األطراف واملنظمات     ١٠٠ الذي تلقى عربه احلوار الثاين أكثر من 

واقترحت بعـض التغريـدات     . حلكومية ووسائط اإلعالم  احلكومية الدولية واملنظمات غري ا    
 وأكدت ممثلـة  . ضرورة استخدام رسائل إجيابية لكن واقعية عن تغري املناخ لتوعية اجلمهور          

للشباب أن تعليم األقران أثبت أنه طريقة فعالة لتوعية الشباب وأعربت عن أملها يف أن حيول            
وأعطى . ركة اجملتمع املدين إىل سياسات ُمحكمة     املقترح املقدم خالل احلوار الثاين بشأن مشا      

 على سؤال مقدم  ورداً.  عن التواصل الفعال بشأن تغري املناخ يف الكامريون        مشارك آخر مثاالً  
راعت االحتياجـات    أن حبوث املنظمة  يب يب سي ميديا أكشن       عرب تويتر، أكد ممثل منظمة    

مجع بيانات مـصنفة حبـسب نـوع      احملددة حبسب الفئة العمرية ونوع اجلنس وأفضت إىل         
وأثريت خالل مناقشات احلوار الثاين رسائل رئيسية عديدة تقامسها املـشاركون يف            . اجلنس

 .يف الوقت احلقيقياجلمهور العاملي  الغرفة عرب تويتر مع

   من االتفاقية٦ املتعلق باملادة اختتام احلوار الثاين  -واو  
وشكر مجيع مقدمي العروض واملـشاركني      . ةأدىل السيد ياوفويل مبالحظات ختامي      -٦٦

على املناقشات الثرية والباعثة على التفكري وأعرب عن ثقتـه يف أن املعلومـات املتقامسـة                
 من االتفاقيـة تـؤدي دوراً       ٦وأكّد أن املادة    .  من االتفاقية  ٦ستساعد يف دعم تنفيذ املادة      

  . بشأن تغري املناخ وتنفيذهواسعني لوضع اتفاق جديد بناء فهم ودعم عامنيحامساً يف 

  اخلطوات املقبلة  -اًرابع  
  .سيقدم هذا التقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه يف دورهتا احلادية واألربعني  -٦٧
استخدام املعلومات الواردة    اجلهات صاحبة املصلحة   تود األطراف وغريها من    وقد  -٦٨

بالتوعية العامة ومشاركة اجلمهور  ذ األنشطة املتصلةيف هذا التقرير عند ختطيط وتصميم وتنفي
  .ووصوله إىل املعلومات والتعاون الدويل ذي الصلة
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Annex  
[English only]  

Agenda for the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention 

Opening of the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention 
Session I: public participation in climate change policy decision-making and action 

Thursday, 5 June 2014, 11 a.m.–1 p.m. – Room Reger 

11–11.15 a.m. Opening of the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention 

Welcoming and opening remarks 

• Mr. Manuel Pulgar-Vidal, Minster of State for Environment of Peru and incoming President of 
the twentieth session of the Conference of the Parties (COP) and the tenth session of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) 

• Mr. Amena Yauvoli, Chair of the Subsidiary Body for Implementation and Chair of the 2nd 
Dialogue on Article 6 of the Convention  

Outline and objectives of the 2nd Dialogue on Article 6 on the Convention, presented by the co-
facilitators 

• Ms. Renilde Ndayishimiye, UNFCCC national focal point, Burundi 
• Mr. Paul Watkinson, chief negotiator and head of the climate negotiations team, France  

Good practices and lessons learned in fostering public participation in climate change policy decision-making and 
action 

11.15 a.m.–
12.15 p.m. 

Presentations 

• “Public participation in climate change: perspective from the Global South”, Ms. Priscilla 
Achakpa, Women Environmental Programme, Nigeria, and “Key messages from women and 
gender on public participation”, Ms. Gotelind Alber, GenderCC – Women for Climate Justice, 
UNFCCC observer constituency of women and gender non-governmental organizations (NGOs) 

• “Listening and learning: a case study on engaging active participation by grass-roots practitioners 
at an international conference”, Ms. Tara Shine, Head of Research and Development, Mary 
Robinson Foundation – Climate Justice, UNFCCC observer constituency of research and 
independent NGOs 

• “Good practices and lessons learned in fostering public participation in climate change policy 
decision-making and action: Nicaragua case”, Mr. Dennis Mairena, Executive Director, Center 
for the Autonomy and Development of Indigenous Peoples, UNFCCC observer constituency of 
indigenous peoples organizations 

• “Draft guidelines for national focal points for Article 6 of the Convention”,  
Ms. Adriana Valenzuela, United Nations Alliance on Climate Change Education, Training and 
Public Awareness 

Questions and answers 

Value of public participation in climate change policy decision-making and action 

12.15–1 p.m. 
 
 
 

Moderated dialogue between panellists and participants guided by the following questions: 

• What are the main challenges involved in developing public participation mechanisms and how 
can those challenges be overcome? 

• How can it be ensured that all stakeholder groups are involved in climate change policymaking 
and action? 

• What are the best approaches for governments to take to mobilize public support for climate 
action? What are the best strategies for the public to encourage governments to take ambitious 
climate action? 
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Panellists 

• Mr. Ernesto Ráez Luna, ministerial advisor and leader of COP 20/CMP 10 stakeholder 
engagement team, Ministry of the Environment, Peru  

• Mr. Pierre Henri Guignard, Secretary-General COP 21/CMP 11, France 

• Mr. Sébastien Duyck, Researcher, University of Lapland, UNFCCC observer constituency of 
environmental NGOs 

• Mr. Achim Halpaap, Senior Manager, Environment and Green Development, United Nations 
Institute for Training and Research 

 

Session II: raising public awareness on climate change and mobilizing climate action 

Sunday, 8 June 2014, 11 a.m.–1 p.m. – Room Reger 

11–11.05 a.m. Outline and objectives of session II, presented by co-facilitator Mr. Watkinson 

Good practices and lessons learned in raising public awareness on climate change  

11.05 a.m.– 
12 p.m. 

Presentations 

•  “COP in MyCity”, Ms. Delphine Blumereau, Officer of the COP in MyCity project for Asia 
and the Middle East, CliMates, UNFCCC observer constituency of youth NGOs 

• “Global Call for Climate Action’s global experience from raising public awareness on climate 
change”, Mr. Joshua Wiese, Director of the Adopt a Negotiator programme, Global Call for 
Climate Action, UNFCCC observer constituency of environmental NGOs  

• “What strategies are effective to change attitudes and behaviours towards climate-friendly 
lifestyles?”, Ms. Ivete Maibaze, Ministry for the Coordination of Environmental Affairs, 
Mozambique 

• “Connect4Climate: reaching new audiences”, Mr. Max T. Edkins, Connect4Climate, World 
Bank  

Questions and answers  

Increasing public awareness as a means of mobilizing climate action 

12–1 p.m. 
Moderated dialogue between panellists and participants guided by the following questions:  

• What strategies are effective to change attitudes and behaviour towards climate-friendly 
lifestyles?  

• How can scientific findings be communicated in a manner that is understandable for all 
groups of society, applicable to daily life and does not create panic, but emphasizes 
opportunities?  

• What is needed to advance from public awareness to climate action?  

Panellists 

• Mr. Crispin d’Auvergne, Chief Sustainable Development and Environment, Ministry of 
Sustainable Development, Energy, Science and Technology, Saint Lucia 

• Ms. Emily Therese Cloyd, Public Participation and Engagement Coordinator, Global 
Change Research Program, United States  

• Ms. Delia Lloyd, Senior Policy Manager, BBC Media Action 

• Mr. Saleemul Huq, Director, International Centre for Climate Change and Development 

• Mr. Marcel Oseida, Climate Change Coordinator, Ministry of Environment and Natural 
Resources, Guatemala 
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Session III: public access to information on climate change 
Wednesday, 11 June 2014, 11 a.m.–1 p.m. – Room Reger 

11–11.05 a.m. Outline and objectives of session III, presented by co-facilitator Ms. Ndayishimiye 

Good practices and lessons learned in relation to enabling public access to information on climate change  

11.05 a.m.–12 
p.m. 

Presentations  

• “Good practices and lessons learned from enhancing public access to information on 
climate change in Philippines”, Mr. Albert Altarejos Magalang, Head of the Climate 
Change Office, the Philippines  

• “Public access to information – from local to global: good practices and lessons learned 
from the perspectives of local governments”, Mr. Jürgen Nimptsch, Lord Mayor of the 
City of Bonn, UNFCCC observer constituency of local governments and municipal 
authorities  

• “Ensuring transparency and enabling access to environmental information – lessons from 
the Carbon Disclosure Project”, Mr. Nigel Topping, Carbon Disclosure Project Executive 
Director, UNFCCC observer constituency of business and industry NGOs  

• “Harnessing the potential of the mobile phone for connecting farmers with climate 
information”, Mr. Manyewu Mutamba, Analyst for Economics and Policy, Southern 
African Confederation of Agricultural Unions, UNFCCC observer constituency of farmers  

Questions and answers  

Public access to information as a means to enhance public input to informed decision-making and 
effectiveness of climate action 

12–12.50 p.m. Moderated dialogue between panellists and participants guided by the following 
questions: 

• What mechanisms could be used for ensuring public access to information on policies and 
activities that may have adverse effects on the climate system? 

• How can information and communication technologies facilitate public access to 
information on climate change?  

• How can access to information on the emission intensity of products be enhanced to 
encourage sustainable consumption choices? 

Panellists 

• Mr. Mats Kullberg, national focal point for Article 6 of the Convention,  
Environmental Protection Agency, Sweden  

• Ms. Anabella Rosemberg, Policy Officer on Environment and Occupational Health and 
Safety, International Trade Union Confederation, UNFCCC observer constituency of trade 
union NGOs 

• Mr. Marc Voinnesson, Quality Manager, Casino Group  

• Mr. Jesse Worker, Associate, the Access Initiative, World Resources Institute 

 

Closure of the 2nd Dialogue on Article 6 of the Convention  

12.50–1 p.m. Closing remarks delivered by Mr. Yauvoli 

        


